O racismo ainda faz parte da sociedade que vivemos e ele pode ser entendido como um sistema de
opressão que pode se manifestar de forma explícita, por meio de agressões físicas, verbais ou práticas
veladas, camuﬂadas de piadas, concretizadas em atos discriminatórios.
Nesse contexto, e sabendo do nosso compromisso com a sociedade e sobretudo com o esporte, o
Comitê Olímpico do Brasil (COB) lança o Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando,
desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), sua área de educação, tendo como autora a
ﬁlósofa e mestra, ativista na luta antirracista, Djamila Ribeiro, e a cooperação da Organização das
Nações Unidas para a Educação (UNESCO).
Com o intuito de fomentar a reﬂexão e discussão sobre a temática e promover ações e práticas
antirracistas, o COB tem os seguintes objetivos com esse curso:

Refletir acerca do nosso papel,
individual e coletivo,
sobre a responsabilidade
na luta por igualdade racial
no Brasil e no contexto esportivo.

Apresentar e difundir
os conceitos, a história
e dados sobre racismo.

Promover um ambiente
esportivo seguro, por meio da
informação, para que todos
possam ser respeitados, viver,
treinar e competir livres de
qualquer tipo de violência.

QUEM PODE
FAZER O CURSO?
Atletas, treinadoras, treinadores, gestoras, gestores, proﬁssionais das ciências do esporte e demais
públicos envolvido com o esporte, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento.
O curso é gratuito e aberto para todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente com o esporte.

Atenção!
A realização do Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando é obrigatória para os integrantes
do Time Brasil em competições nacionais e internacionais, para funcionários e membros dos poderes do
COB, prestadores de serviço e voluntários.

COMO ESTÁ
ESTRUTURADO?
O curso está estruturado na modalidade de ensino a distância (EAD), composto por três módulos e
possui carga horária de 30 horas. Nele serão apresentados conceitos, informações e exemplos de casos
reais e ﬁctícios, ligados ao esporte, que ilustram o tema tratado.
VEJA O PROGRAMA DO CURSO
MÓDULO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução

Introdução do curso.
Vidas negras importam. O certo não seria “todas as vidas importam”?

Módulo 1 – Racismo: será que
ainda existe racismo no Brasil?

O que é raça?
Olhando de perto: como é a realidade do Brasil?
O que é racismo?
Um pouco de história para entender o presente e não repetir o passado.

Módulo 2 – Aprendendo
os conceitos.

Aprendendo sobre as dimensões do racismo.
Discriminação racial direta, indireta e interseccional.
Termos importantes para o debate contra o racismo.
Como enfrentar?

Módulo 3 – Como enfrentar?

Como denunciar?
Sejamos todas e todos antirracistas!
Avaliação de feedback.

Módulo de Encerramento.

Resultado Final do curso.

Dica!
Sugerimos uma hora de estudo por dia para que você consiga concluir o curso em até 30 dias,
mas você pode organizar seu tempo de estudo dentro das suas atividades do dia a dia e até
concluir em menos tempo.

ONDE SE
INSCREVER?
As inscrições são feitas pelo site do COB (www.cob.org.br)
Aproxime o seu dispositivo móvel do QR Code abaixo, para acessar o site e se inscreva
na turma.

Para receber o certiﬁcado, o aluno deverá cumprir os quesitos abaixo:

Passar por todo o conteúdo do curso.
Realizar o quiz de cada módulo do curso.
Responder o formulário eletrônico de feedback
de avaliação interna.
O certiﬁcado digital de conclusão do Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando será
expedido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), e ﬁcará disponível na plataforma on-line.

IOB:

/InstitutoOlimpicoBrasileiro

TIME BRASIL:

@institutoolimpicobrasileiro

/timebrasil

www.cob.org.br
REALIZAÇÃO

@timebrasil

